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ABULA jest na pozór błaha I 
zabawna. Na dwór króla Fi
lona XV zjechać ma śwl11to
wej sławy naukowiec, profe
aor Jonasz, postać tym bar
dziej Interesująca, że niedaw

no prof .Jonasz naraził się samemu 
Napoleonowi, a potem obraził so
bór Trydencki. W uregulowane ży
c:e małego państewka niecodzien
na ta wizyta wprowadza sporo za
mętu I nieprzewidzianych x·-. \ 1.J1· 

kacjl. Urocza hrabianka Barbara 
zrywa zaręczyny z Adiutantem, 
piękna hrabina Joanna opuszcz;1. 
swego przyjaciela Mlnlatra, a Kró
lowa Laura wkuwa na pam1~ć ce; 
celniejsze wyjątki z prac wl~.iiiet.<· 
uczonego, by olśnić go swym Inte
lektem I znajomością rzeczy. Męska 
natomiast polowa dworu z Królea1 
na czele kończy gorąc:.Ko" ~ 11r. " 

gotowania do uroczyńoścl, ustała 

Jak profesor· Jonasz 
ZOSTAŁ BŁAZNEM? 

wl Romanowi oraz Lechowi SkolJ
mowsklemu. Po raz drugi w!dzlałam 
p. Romana w groteskowej roll. 
Plerwna nie była zbyt u11a11a, tak 
że ni~ p..._ypuszczałam nawet, by ten 
zdolny aktor dramatu mógł s!~ oka
zać tak świetnym odtwórcą po•tacl 
króla Filona. W „Jonaszu l błaźnie" 
poittać to najpełniejsza, najbudzlej i 
żywcem wyjęta z farsy, czy groteski. 
Swletna w każdym ruchu, geście I 1 
zabawnym grym.~~•e. Innej natury I 
zastrzeżenia miałam przed premie•ą 
do obsadzenia p. Sk11llmowsklego w 
roli błazna. Wydawalo ml się, że 
absolutnie rola. ta nie jest w jego 
typie, że nieodzowny byłby tu p. 
Balcerzak, którego pamiętamy z 
kreacji błazna w „Marli Stuart". 
Spotkało mnie nadzwyczaj mile roz- I 
czarowonle. Charakteryzacja ucziyni- • 
la z Lecha Skolimowskiego po.,tał 'I 

czyli 
w 

o nowej sztuce J. Broszkiewicza 
Teatrze im. J. OSTERWY 

teksty mów powitalnych, kolcJnosć • bostek, śmiesznostek I wad narodo- 1 dziej plastyczni.e bolączki nasze. 
wręczania orderów I program CJJ~J wych. Przenles-lenie akcji w odległe 1 d · .' · kt l 
ceremonii. .Jeden tylko błazen FI- czaay •prawia, . ze satyra ta jest . go oo z1ennego zyc1a oraz a ua · 
lut zachowuje w tym ogólnym roz- mocno zakamuflowana, bardzo alu- 1 ne problemy spolecz,ne. Weżmy 
gardlaszu zimną krew I pozwala zyjna, trzeba Ją wyławiać z „pod- na przykład kwestię Adiutanta: 
sobie snuć horoskopy na temat tekstów" I metafor, którymi w spo- A · ' b do i h b h te 
skutków zapowiedzianej wizyty, aób - jak wspomniałam - nadzwy- " Ja n.e ę „ C c ym O a · 

czaj Inteligentny 1 pomys:owy opc- rem. Ja ehcę z lancą d sławą, z 
ruje autor. , szablą i koniem„. My potrafimy Dowcipy Filuta wywołyWałyby 

2apewne uśmiech na ustach za
aferowanych dworaków, gdyby 
nie fakt, że błazen uderzył w ich 
:iajoz.ulszą stronę ambicję. 
Wszyscy, nie wyłączając króla I 
zaczyna'. 1 nagle zdawać sobie I 
sprawę, :'e z ta!c 
wybitn~ 1 któ-

A sam gatunek sztuki? Można zaróWlll<> przez wąwozy i pagórki, 
by ją uznać za groteskę, czy far· jak prze~ pola i łany pędzić, pę· 
sę, gdyby pod maską opere'tkowe· d'Zlć za potęgą ducha i... kochai11. 
go dworu i zabawnym nurtem ką slawą". Czyż nie brzmi tu po
a.keji obfitującej w sz·eTeg pery- głos in.aswgo saTmatyzmu, nasze· 
p-eHi nie znajdował się nurt dru· go umiłowania sławy, czyż nie 
g!, znacznie głębszy. Na naszych dźwięczą nam w uszach fanfary 
ocz<"ch dok on u.ie si n,ie · ako pr~- i szczęk sz.a'bel, przy których 

dźwiękach 111:a przestrzeni histo· 
rii pędził Polak na karym koniu 
„przez pola i łalily", nie bacząc z 
kim chC't? walczyć i o oo. Albo 

I słowa błazna: „Jak dorównać le
ge-ndzie? .... Trzeba samemu się 
nadąć do ro?.miarów legendy". 
Mało to ;majdziemy w naszej 
histodi i w tej dawno napisanej 
i tej niezbyt odległej, przykła· 
dów na poparcie tych słów? Nie 
jeden raz to „n.adyimanie się" i 
tw<JTrenie legendy przyniosło 
nam w kon5€kwencji opl.akane 
skutki. Pod słowa Adiu·tanta 

I 
wartośc!owan!e wielu zasad i po- „To mus.i zrobić ktoś inny. Żeby 
staw ludtk'ch, błazen awansuje jak się u<la, można było powie· 

J'uż na ,,niewidziane'; c~ ro:li pozytywneg-:> bohatel"~, a dzieć ,;ro my". A jak się nie 
rego w1~lk1 profe )I' zmuszony J~st uda„. to on" bez trudu podłoży. 
otacza pow:::.:rechny Ezacunek. ": .. . S> _ „ t ~ . wcielić się w po·tać F'!lu a i my aluzję do naszego oportuniz-

Scena z aktu. Il. 

podziw, wręcz uwielbienie, mo- d . ć · i...• b~ł · k' t · · gą wydać się mniej godni, do- w z'.a. nu s1eu•:e azens 1 s roi. mu, czy t~ż braku odpowied:r.ial-
stojni i genialni. A to z kolei To JUL prz.eslaJe ?yć zaba:"''.1ą n;>śc:i za włas.ne czyny, 
mogło zagrażać piastowanym farsą - mim? .w.ol! zmuszei:i•t J~- I tak dalej i tak dalej. Nie 
przez nich godnościom i stano- steśmy powaznH!J zastanowić się chcę zresztą przytaczać wszyst
wiskom. I tak za podszeptem nad ope:-etkowymi postaciami, stkich celniejszych perełek afo
błazna rodzi się w małym, ope- wypowiadanymi przez nie afo- I ryz.mów, gdyż zajęłoby to zbyt 
retkowym królestwie wielka, r:;zmami i prawami, jakie życiem wiele miejsca. 
r:r.ec by można, dyplomatyczna ich rządzą. Sztuka awa:isuje .w I Aluzyjność t metaforyczność 
futr,yg<., której ofiarą padnie pro naszych oczach. do ran.g1 wspoł· satyry i dowcipu Broszkiewicza 
fesor Jonasz„. czesnego moralitetu, ktorego sens była by moŻe zbyt trudna dla 

Nie będę jednak dalej zdradzać sprowadza się do stwierdz.enia, widza, gdyby nie wsparła jej 
że ludzie żyjący w sferze iluzji inscenizacja sztuki. P. Maria 

tajemnicy autora. który „Jona-
sza i błazna" wyposażył w całe i w ich imię prowadzący walkę z Straszewska, która po raz pierw 
bogactwo pomysłów, nieprzewi- całym światem muszą podporząd- szy reżyserowała „Jonasza i hła-

kować się społeczieństwu, w prz.e- zna" w Zielonej Górze (była t,> 
dzianych komplikacji i i przyo-
zdobił nadzwyczaj inteligentnym ciwinym razLe skazani są na za· prapremiera), a obecnie przygo-
intelektualnym dowcipem. gładę. Myśl tę autor wypowiada towała drugą inscenizację - w 

Nad olueUenlem rodzaju sztuki J. słowami bla'llna, który 0'3trzeg':l Lublinie starała się wydobyć z 
Broszkiewicza zastanawiałam się dłu profesora Jonasza „Pan rzeczywi- tekstu każdy wątek dowcipu, 
go. Rzecz dzieje się w okresie mają- ście jest dla nas za mądry. Pan podkreślić go umiejętną grą 
cym zarówno coś wspólnego z cza- · · · t • · · kt · · t · · h ł ' sami soboru Trydenckiego, jak też z rzeCZyWISCLe go ow się nam nie a orow, m onacią ic g osow, 
epoką największej świetności n:idow uch<Y' ać". mimiką. Operetkowe postacie są 
cesarza Napoleona I. Dzieje się w Moz.na by zacytować także wie ludźmi z krwi i kości, ze wszy
króle9twle wylmag:nowanym, bardzo Ie innych kapitalnych aforyzmów stkimi śmiesznostkami i w ?. da-
nlewlelklm, nie przekraczającym, jak · Ć • się wydaje, swym obszarem ogrodu ze sztul<i Bro~zkiewicza, które m1. Widz nie może oprze Sit~ 
Jego Królewskiej Mości. A pomimo ośmiesz;ają nasze słabos.tki i przy· skojarzeniom i wnioskom. 
to jest to na pewno sztuka wspólczes wary narodowe, a także ukazują N'~ widzl~łam, n•iestety, ani 
na nie tylko w formie, ale i w tre- -· czasami w krzywym zwiereiad I prze-cJ5tawienia w Zielonej G'irz.e, 
ścl, drapletna satyra, ośmlesi.ająca w 
1poJób pq.inyslowy wiele naszych sla· le - ale właśnie dlatego bar- ani iins«niziacii „Jonasz.a i blaz-

zbliżoną do świetnego aktora fran-
na" na Wybrzeżu, nie mogę więc cusk:ego Marceau (film „Milo"" pa-

jaca"), a .Jego gra jest lntell~ntna, I 
odpowiedzieć na pytanie, która 2. konsekwentna, nacechowana traglcz- j 
nich bardziej do mnie przema· n11 powagą. I 
wfa i czyni sztukę bardziiej przej· Uroczą, tchnącą drapieżną kobieco- l 

t śclą hrabiną Joanną była Teresa 
rzys ą. Wydaje mi się jednak, iz Lasśota z dużym umiarem grai pro- i 
pójście po linii tl"agifarsy nie tyl fesora Jonasza Stan!sław Mikulski. ; 
ko nie z.ubożyło barw sztuki, ale Dobre postacie stworzyli: lVlodzl- ., 
wzbogaciło jeJ' sens. ze przy tym mierz Wiszniewski (llfin:ster), An-drzej Chmielarczyk (Adiutant), Ade-
groteska jest bardzo zręczna, po· la Zgrzybłowska (Hrabianka Barba- • 
mysłowa, poparta nie tylko kon- rai. Odnośnie postaci Agenta (Marian I 
sekwentną grą aktorów, ale ko- Drozdowski) mam jedno zasadnic 7 c 

zastrzeżenie - no co ucharakteryzo
s Mumami i scenografią (twórcą wany jest na Hitlera? 
jej jest p, Warpechowski), tym w pozostałych rolarh wystąpili: 1 
j::iśniejszym blaskiem błysz.czą Dorota Dworzyńska (królowa Laura), f 

Maria Kaczkowska (Piastunka Aga-1 
dowcipy I tym bardziej kontrasto ta), Terua Wlclilska (subretka), Hen-
wo odbija na tym tle postać blaz- ryk Gonda (Ogrodnik). 
!1a Fi!uca i profes·~a Jonasz.a, Na z.akończeni.e pragnęłabym 
dwóch osób 5€rio, " której jed- I pogratulować teatrowi nowego, 
ną - blaz.na, wyposażył lU1belski bardzo interesujacego prziedsta- I 
reżyser w nuty tragizmu. wienia. które zasługuje - moim 

z.ad111iem - na miano udooego 
eksperymentu. A to jest w iele, 
bardzo wiele. Halina Chabros 

O grze aktorów, można powledzlet 
wiele mllych słów. Najgorętsze brawa 
należą się moim zdaniem Zblgniewo-


